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IZVJESCE O RADU KOMISIJE ZA PRIJEM I oTPUST KoRISNII.A DoMA
ZA STARIJE OSOBE ''MARKO A. STUPARIC '' VELI LOSIN.I ZA

RAZDOBLJE SIJECET.I _ PROSINAC 2OTg. GODINE

U radu Komisije za prijem i otpust korisnika Doma sudjelujrr 3 ilar-ra:

predsjednica Komisije - socijalna radnica Doma, glavna medicir-rska sestra i socijalna

radnica CZSS Cres-Lo5inj.

U navedenoj tablici prikazan je kronolo5ki redoslijed sjednica i broj prispjelih

zahtjeva za smje5taj od 1. do 12. mjeseca 2019. godine
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odbijanju zahtjeva, odluke o prioritetnom smjeStaju ili su traZene nadopun I zahtjeva i

svi koji su zadovoljavali uvjete stavljeni su na Listu dekanja. Na sjetlnicana sr-r

uglavnom bili prisr-rtni svi dlanovi Komisije. U veljaii osin redovne, odrZana je

izvanredna sjednica iz razloga slobodnog Zenskog mjesta u objektu Ii i hitnog

smjeitaja mu5ke osobe temeljem rjeSenja CZSS Cres Lo5inj.

U ovom razdoblju razmatrano je ukupno 65 novih zahtjeva za srnje5taj u dom. Od

ukupnog broja zahtjeva, 45 se odnosi na osobe Zenskog spola, a 20 se odnosi na

osobe muikog spola. Od ukupnog broja zaprimljenih zahtjeva, 1L zahtjeva je predano

za stambeni dio, dok je 54 zahtjeva predano za stacionarni smjeStaj.

S obzirom na prioritet smjeitaja, od ukupnog broja zahtjeva za 22 kori;nika (4 su

odbijena) je traZen smje5taj od strane CZSS temeljem rje5enja - od toga zir 7 osoba je

realiziran smjeStaj u na5em Domu, 5 osobe su preminr-rle prije smjeStaja, 3 osobe je

smjeiteno u drugi dom, a 7 osoba su i dalje i dalje na Listi dekanja.

Prema stupnjevima usluge koju korisnici trebaju imali srno sljedeie zahtjt ve :

I stupanj - 10 korisnika; II stupani - 15 korisnika;

III stupanj - 17 korisnika; IV stupanj - 23 korisnika;

Sest zahtjeva su odbijena za korisnike koji ne ispunjavaju uvjete po Pra'riiniku - tri
su mlada od 65 godina Zivota, dvije osobe boluju od bolesti koje moZe ugroziti

zdravstveno stanje i sigurnost drugih korisnika (psihijatrijske dijagnoze), a jedan

zbog nepotpune dokumentacije za smje5taj - svi zahtjevi su upuceni od st ane CZSS.

Po prioritetu smo primili pet korisnika - dvije osobe najmanje godinu lana koristi

usluge pomoci i njege u kuci ( iI. 21. Pravilnik st. 2.), a tri osobe su s arije od 90

- o tome je napisana posebna Odluka o prioritetnom l;mjeStaju sgodina

obrazloZenjenl.

Navedena tablica prikazuje broj prijema i otpusta korisnika od sijeinja do prosinca

2019. god.

MJESEC PRIJEM OTPUST
lista cekanja od toga po

prioritetu
umrli Ot

Sam. ot

silecanl 2 0 0

veliaca 2 1 2

oZujak 4 2 3

I toga
rusti premj.

0



travanj 2 0 2

svibanj 2 1 3

lipanj ,l 0 ,l

srpanj 1 1 0

kolovoz 1 0 1

ruJan 5 0 4

listopad 0 3 3

studeni 1 0 0

prosrnac 3 0 4

ukupno 24 8 23

Na listi iekanja na dan 3I.I2.20I9. godine imamo 49 kandidata - od toga njih '1,4 za

I. stupanj usluge, a 35 od II.-IV. stupnja usluge. Deset korisnika ieka smjeStaj u

jednokrevetnim sobama, tri korisnika dekaju smjeStaj u dvokrevetnim sobama, jedan

korisnik ima ugovor o doZivotnom uzdrZavanju/dosmrtnom uzdrZavenju

korisnika nernaju prebivali5te u Primorsko-goranskoj Zupaniji.

Iz mjeseca u mjesec pojavljuje se problem popunjavanja stambenoll odjela za

pokretne korisnike (objekt C-novi dio-potkrovlje, dvokrevetna soba s wc-om i

kupaonicom - C-objekt, B-objekt drugi kat-problem stepenica) i zt og toga se

testo dogodi da smo u manjku s brojem korisnika u mjesecu. Korisrrici koji se

nalaze na Listi cekanja koji su sposobni brinuti sami o sebi (stambeni dio-I.

stupanj) ne Zele doci u Dom kada ih se pozove na smjeStaj prema redoslijedu

Liste iekanja. Struktura korisnika na Listi iekanja iskljuiivo je za ritacionarni

odjel - a sve je veci broj korisnika sa dijagnozom demencije i Alzhaimera koji

smo u mogucnosti smjestiti samo na stacionarni dio drugog kata objel ta A.

Zanimljivo je da smo zadnjih mjeseci 2019.g., u taj trend se nastavlja i u Novoj

godini, imali velikih pote5koda i prilikom smje5taja korisnika u stacionarni dio,

svi su nas odbijali s obrazlotenjem kako Zele da im roditelji jo5 budu s njimzr

kod kude (ili su prona5li Zenu za iuvanje ili su se uspjeli organizir:rti unutar

obitelji); znalo bi se dogoditi da iste ljude nazivamo u razmaku oc nekoliko

dana jer nismo imali koga smjestiti u Dom. Poseban naglasak je na l orisnike s

podruija Cresa, iskljuiivo Zele biti smje5teni u Dislociranu jedinicu Cres te

svaki put odbiju poziv kada se odnosi na smje5taj u Velom Lo5inju.
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Komisija za prijem i otpust korisnika rjeSava i zal-rtjeve za pornoc i njegu u kuci tj.

dostavu obroka u kucu korisnika. Takvi zahtjevi se rjeSavaju odrnal-r nakon

zaprimanja. Ukupno u domu na dan 31.12.2019. godine opskrbljivali sn o obrokom

58 korisnika - 45 Veli Lo5inj i 13 Cres. U razdoblju od 1. do 12. n'rjeseca ove godine

zaprimili srro 24 zahtjeva za dostavu obroka - L7 Veli LoSinj i 7 Cres. U ovoj godini

18 korisnika je prekinulo uslugu dostave obroka - 14 u Velom Lo5inju i zl u Cresu, a

razlozt su sarnovoljni odustanak (nJih 7), srrjeStaj u dom (njih 3) ili sm:t korisnika

(njih B).

Predsj ednica Komisij e :

Ida Toii Matkovic, di1tl. soc. rada
u.z. Ena Plantak, mag. soc jalnog rada


